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        Habony Árpád „mentorálhatja” 
az állami reklámköltségeket 
összefogni hívatott Nemzeti 
Kommunikációs Ügynökséget 
(NKÜ) – írja a Figyelő. A hetilap 
szerint a miniszterelnök főta-
nácsadója lehet a Fidesz hátor-
szágában zajló háború egyik 
oka. Úgy tudják, Habony any-
nyira megerősödött, hogy az 
már sérti a Fidesz hírhedt gaz-
dasági háttérembere, Simicska 
Lajos érdekeit. 

A hetilap hosszan elemzi a 
már hónapok óta tartó, a Nép-
szava által is többször feltárt 
„háborút”, melyben a kormány 

egyes erős emberei, miniszterei 
– és vélhetően maga a minisz-
terelnök –, illetve a Simicska 
nevével fémjelzett cégbirodalom 
áll egymással szemben. Ez ko-
rábban még elképzelhetetlen 
lett volna, de az újabb kéthar-
mados választási győzelem 
után számos olyan változás 
történt a kormányban, olyan 
döntések születtek, melyek mil-
liárdos nagyságrendben sértet-
ték az egykori Fidesz-pártpénz-
tárnok és cégeinek érdekeit – 
írja a Figyelő. A lap szerint e 
döntések hátterében Habony 
állhat, aki egyre nagyobb befo-
lyásra tesz szert Orbán Viktor 
döntéseiben, így nemcsak ha-
talma nő, gazdasági térnyerése 
is kimutatható. A Figyelő sze-
rint Habony és Simicska éppen 
az NKÜ kapcsán keveredett 

konfl iktusba, a médiára és 
kommunikációra fordítható évi
legalább 30 milliárd forintos ál-
lami pénzköltést felügyelő szer-
vezet felett ugyanis Habony kí-
ván őrködni, noha nem közvet-
lenül. 

Megírtuk: bár futótűzként 
terjedt el a sajtóban a hír, de 
egyelőre nem erősítették meg 
hivatalosan az NKÜ létrehozá-
sát, illetve azt, mikor, milyen 
feltételekkel, milyen célokkal 
fogná egy kézbe a száz száza-
lékban állami cég a kormány-
zati hirdetési piacot. Az egyet-
len, ami ismert a tervből, an-
nak indoka: nagyobb állami 
szerepvállalásra van szükség,
amely az ellenzék szerint a tel-
jes szektor államosításához ve-
zetne. Egy ilyen lépés nemcsak 
torzíthatja a piacot, de belátha-
tatlan következményekkel jár-
hat. Az Együtt–PM „korrupciós 
központként” utalt a tervezett 
állami médiaholdingra, mely 
kistafírozza a „fi deszes havero-
kat”, holott tisztességes pályáz-
tatással kellene elosztani a pia-
ci szereplők között a reklámra 
szánt pénzeket.

Nem tudni azt sem, bekerül-
nek-e a cégbe az állami érde-
keltségű cégek, így a nagy hir-
detőnek számító MVM Magyar
Villamos Művek Zrt., a Magyar 
Fejlesztési Bank, a Szerencse-
játék Zrt., a Paksi Atomerőmű, 
vagy csak a kormányzati szer-
vek és háttérintézményeik. Az 
ötletet eddig egyetlen kormány-
zati szereplő sem kommentálta, 
ami bizonytalanságra is utal-
hat. Az biztos: a hallgatás azok-
nak a jobboldali baráti cégek-
nek is fi gyelmeztetés, amelyek 
nemcsak a reklámadót, hanem
a központosítást is megszen-
vedhetik. 
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Habony miatt áll a bál?

        A fi deszes Kupper András, volt 
parlamenti képviselő és Újbuda 
alpolgármestere is pályázott a 
Semmelweis Egyetem kancellá-
ri posztjára – írta a HVG. Azt 
nem tudni, hogy az orvos vég-
zettségű politikus esélyes-e a 
tisztségre, de a hetilap további 
pályázókat is megnevezett. A 
Debreceni Egyetem kancellárja 
lehet Bács Zoltán, az intézmény 
korábbi gazdasági főigazgatója, 
aki élvezi a Fidesz alelnöke, 
Kósa Lajos polgármester bizal-
mát is. A Szegedi Egyetemen a 
jelenlegi gazdasági és műszaki 

főigazgató, Majó Zoltán pályá-
zott, akit Szabó Gábor rektor is 
támogat. 

Korábban lapunk számolt be 
róla először, hogy Gál András 
Levente, a „jó állam” kialakítá-
sáért felelős volt kormánybiztos 
is bejelentkezett az ELTE kan-
cellári posztjára. A pályázók 
közül Orbán Viktor miniszter-
elnök nevezheti ki a neki „ked-
ves” jelölteket, de korábban egy 
rádióinterjúban úgy fogalma-
zott, a kancellári posztok egy 
részéről már tudja, hogy kiket 
fog megbízni a feladattal.

Mint megírtuk, bőven há-
romszáz feletti pályázat érke-
zett a 29 állami fenntartású 
felsőoktatási intézmény kan-
cellári vezetői megbízásaira. A 
felsőoktatási államtitkárság 
szerint jelenleg a beérkezett 
pályázatok rendezése zajlik, a 
leadási határidő augusztus 12-
én zárult. Utána születhet 
döntés a megbízásokról, az ál-
lamtitkárság szerint előrelát-
hatólag az ősz folyamán min-
den állami fenntartású felső-
oktatási intézményben lesz 
kancellár.

A kancellárok felelnek majd
az állami fenntartású felsőok-
tatási intézmények gazdálko-
dásának irányításáért, pél dául
a források elosztásáért, a köz-
beszerzésekért vagy az ingat-
lanhasznosításért. Munkálta-
tói jogokat is gyakorolhatnak a 
nem oktatási területen dolgozó
alkalmazottak felett. Az okta-
tók munkáltatói joga továbbra 
is a rektornál marad, akit az
egyetemi vagy főiskolai szená-
tusok jelölhetnek a tisztségre, 
az ő személyüket az embe ri-
erőforrás-miniszteren keresz-
tül az államfő hagyja jóvá. 
Csakhogy a rektorok hatáskö-
re szűkül. Bár az övék marad
a szakmai, tudományos irá-
nyítás, de az összes szakmai 
döntésnek – például az intéz-
ményi struktúra átalakítása,
egy-egy képzés, kutatás fi nan-
szírozása – költségvetési von-
zata van, így a kormányfő ál-
tal kinevezett kancellár nélkül 
a rektorok alig „mozdulhat-
nak” majd. 
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Kancellárjelöltek 
kormánypárti körökből 

Az utóbbi hetek
eseményei 
fi gyelmeztetést  
jelentenek a 
baráti cégeknek is 
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   S emmiféle retorzióra nem 
kell számítania a Fidesz–
KDNP-nek azért, mert 

számos településen és fővárosi 
kerületben a saját maga által 
megalkotott választási eljárá-
sokkal szemben, idő előtt meg-
kezdte a kampányt. Erre lehet 
legalábbis következtetni abból, 
ami a budapesti Belvárosban 
történik, ahol a kormánypárt 
jelöltje minden létező plakáthe-
lyen feltűnt a napokban, de az 
ország számos más településén 
is teleszórta a postaládákat a 
helyi fi deszes polgármester-as-
piráns és csapata.

Csongrádban például, mi-
után a helyi Fidesz már a múlt 
hét végén ellátta a postaládá-
kat a kampányanyagaival, a 

Jobbik, az MSZP és egy magán-
személy panaszt tett a helyi vá-
lasztási bizottságnál, mondván, 
a kormánypárt ezzel megsértet-
te a választási törvényt. A tes-
tület tegnap ült össze az ügy-
ben, ám határozathozatalról 
lapzártánkig nem érkezett hír. 
Hogy azonban súlyos elmarasz-
talásra nem kell számítani a 
kormánypárt helyi szervezeté-
nek, azt megelőlegezhette már, 
hogy a delmagyar.hu kérdésére 
a Nemzeti Választási Iroda 
kommunikációs főosztályveze-
tője, Listár Dániel azt mondta, 
„semmi nem tiltja, hogy a pár-
tok választási kampányidősza-
kon kívül is tájékoztassák a vá-
lasztópolgárokat programjuk-
ról, mint ahogy erre több eset-

ben is látunk példát ország-
szerte”. Magyarán bárki, bár-
mit megtehet már ma is, noha 
hivatalosan az október 12-i ön-
kormányzati választás előtti 
50. napon, azaz csak holnap 
kezdődik az önkormányzati és 
nemzetiségi választás kampá-
nya.

Az új választási eljárási tör-
vény értelmében legalábbis ek-
kortól lépnek életbe a kam-
pányra vonatkozó szabályok, 
amelyek kikötik, kampány-
tevékenység minden olyan cse-
lekmény, amely alkalmas a vá-
lasztói akarat befolyásolására 
vagy annak megkísérlésére, 
kampányeszköz pedig például 
a plakát, a választók közvetlen 
megkeresése, a politikai rek-
lám és politikai hirdetés, va-
lamint a választási gyűlés. A 
Fidesz annak idején azzal in-
dokolta a kampányidőszak 
korlátozását, hogy olcsóbb és 
a választópolgárokat kevésbé 
zaklató kampánytevékenysé-
get szeretnének kikényszeríte-
ni a pártoktól. Úgy tűnik, e 
követelmény alól ezúttal is 
kizá rólag a kormánypártok 
mentesülnek, így például 
Szent györgy völgyi Péter, a Bel-
város mai alpolgármestere és 
fi deszes polgármesterjelöltje, 
aki megszámlálhatatlan meny-
nyiségű V. kerületi hirdetőosz-
lopon és egyéb plakáthelyen 
tűnt fel az elmúlt napokban 
azt üzenve: „Bízzon a Fidesz-
ben!”

Nem tesznek bejelentést, 
mert a jogászaik szerint semmi 
értelme – mondta lapunknak 
Juhász Péter. Az Együtt–PM 
társelnöke, a baloldali pártok 
belvárosi polgármesterjelöltje 
kiemelte: a Fidesz eljárásmódja 
mindenképpen etikátlan, de a 
rafi náltan megfogalmazott jog-
szabály miatt nem jogszerűt-
len. Juhász egyébként nemcsak 
a plakátok megjelenéséből „fe-
dezte fel”, hogy a kormánypár-
ti jelölt megkezdte a kampányt, 
hanem már több lakossági jel-
zést is kapott arról: telefonon, a 
postaládába szórt kiadványok-

kal népszerűsíti magát ellenfe-
le, s igyekszik lejáratni Ju-
hászt. A polgármesterjelölt ki-
emelte: a Fidesszel szemben az 
Együtt–PM a jogszabályokat 
betartva, nyilván sokkal szeré-
nyebb eszközökkel készül a 
kampányra. Hozzátette: azt 
mindenképpen megköveteli, 
hogy Szentgyörgyvölgyi Péter 
számoljon be arról, milyen for-
rásból árasztotta el a Belvárost 
plakátjaival, mert azt csak re-
mélni tudja, hogy a fi deszes 
kampányhoz nem tapad köz-
pénz.

Az tehát egyértelmű, hogy a 
kormánypárt idő előtt látott ne-
ki a kampánynak, egyelőre 
azonban kérdéses, hogy ezt 
egyeztette-e bármilyen válasz-
tási szervvel, hiszen az eljárási 
törvény azt is kiköti, csak a 
kampányidőszakban adott a le-
hetőség a jelölő szervezeteknek 
és a jelölteknek, hogy engedély 
nélkül készíthetnek plakátot. 
Az egyéb, sajtóban megjelenő 
reklámokat úgy korlátozták a 
kormánypártok, hogy az újsá-
gokat és online médiumokat 
hirdetési árlistájuk bejelentésé-
re kötelezte, ennek határideje 
szintén szombaton jár le. A sza-
bályok szerint a plakátokon és 
a szórólapokon minden esetben 
fel kell tüntetni, hogy ki készí-
tette a hirdetményt. A titkoló-
zásra egyébként sincs oka 
egyetlen jelöltnek sem, hiszen a 
szombati, hivatalos kampány-
rajt után, már hétfőtől, augusz-
tus 25-től ajánlásokat kell 
gyűjteni. Erre két héten át, 
szeptember 8-ig lesz lehetőség, 
azt, hogy egy adott településen 
mennyi ajánlásra van szükség 
az induláshoz, a jegyzőnek kel-
lett megállapítani augusztus 
18-ig. 
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 A Fidesz–KDNP már szórólapozik és plakátol, noha ez ellentmond a saját szabályainak 

 Idő előtti kampány 
Holnap kezdődik hivatalosan a választási kampány, jövő hétfőtől pedig a vá-
lasztópolgárok már ajánlásokat is tehetnek arra, hogy kik szerepeljenek a sza-
vazólapokon az október 12-i önkormányzati választáson. Noha a választási el-
járási szabályokat a Fidesz-KDNP teljesen a saját kedvére alkotta meg, a kor-
mánypárti jelöltek mégsem képesek a betartásukra, ám ennek következmé-
nye nem lesz. Nem sok jóra lehet tehát számítani a következő ötven napban.

    Perelik a civilek az Államkincstárt  
   Beperelte a Magyar Államkincstárt a K-Monitor a TASZ jogi kép-
viseletével, mert az nem adta ki az egyéni képviselőjelöltek kam-
pányköltéseiről készült számlaösszesítő adatlapokat. Az első tár-
gyalást a Fővárosi Törvényszék szeptember 24-re tűzte ki, az 
ügyben a civilek szerint a tavaly módosított információszabad-
ság törvény és az Alkotmánybíróság is vizsgázik. A MÁK ugyanis 
arra hivatkozva utasította el az adatigénylés teljesítését, hogy
„a jelölteknek, illetve jelölő szervezeteknek nyújtott támogatás 
felhasználására vonatkozó elszámolás átfogó, tételes, számla-
szintű ellenőrzésére kizárólag a Magyar Államkincstár és az Álla-
mi Számvevőszék jogosult, más szerv, illetve személy nem”. A 
két szervezet azt kérte a törvényszéktől, hogy éljen speciális ha-
táskörével, s forduljon az Alkotmánybírósághoz (Ab), az ügyben 
eljáró bíró ugyanis akár már első fokon úgy dönthet, hogy 
felfüggeszti a pert, és az Ab-hez fordul, ha úgy ítéli meg, hogy az 
eljárásban alaptörvény-ellenes jogszabályt kellene alkalmaznia.       

    Mégis összeül a közgyűlés  
   A határidő lejárta előtt hat nappal lehet helyi választási bizottsá-
ga Budapestnek. Megírtuk, csak egyetlen területi választási bi-
zottság nem működött az országban, a fővárosi, mert tagjainak 
száma a törvényben előírt három alá csökkent. Emiatt nem lehe-
tett nyilvántartásba venni a fővárosi kompenzációs listákat és a
főpolgármester-jelölteket. A bizottsági tago(ka)t a fővárosi köz-
gyűlés választhatná meg, de Tarlós István, arra hivatkozva, hogy 
a nyári szabadságok miatt nem lenne határozatképes, nem hívta 
össze a testületet. A budapesti főjegyző ezért már korábban a 
Nemzeti Választási Bizottsághoz fordult, hogy az bízzon meg ta-
got, amit a múlt héten meg is tett. Ez azonban a főváros fi deszes 
vezetésének nyilván nem tetszett, Tarlós István kezdeményezé-
sére ugyanis hétfőn rendkívüli ülést tart a fővárosi közgyűlés,
hogy megválassza a választási bizottság tagjait és póttagjait.       

    Menetrend  
   Az értesítőknek legké-
sőbb augusztus 25-re
meg kell érkezniük a pol-
gárokhoz
Ugyanaznap megkezdő-
dik a pártok és jelöltek 
aláírásgyűjtése, mely
szeptember 8-ig tart
A nemzetiségi választói 
névjegyzékbe szeptem-
ber 26-ig lehet jelentkez-
ni
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